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Københavns Motorbådsklub   
 

København den 24.04.2020 

 

Referat af bestyrelsesmøde i KMK den 21.04.2020 
Deltagere: Kim Madsen, Poul Olsen og Sonny Jonasson. 
Fraværende: Claus Wohlert og Simon Bak Sørensen.   
Referent: Sonny Jonasson  
 
1. Godkendelse af referat: 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 17.03.2020 blev godkendt 
 
2. Medlemmer – afgang og tilgang samt ændringer vedr. bådpladser 
 
Nye aktive medlemmer: 
Ingen 
 
Nye støtte medlemmer: 
202059 Michael Olsen 
202060 Lars Lundegaard 
 
Bro 1 Plads 116 er er ledig og kan søges. 
 
Bro 3 Ingen ledige pladser. 
 
Bro 4 Plads 407 er ledig og kan søges 
 
Bro 5 Plads 503 er tildelt 201803 Andreas Ejbye.  

(201801 William Agerlund Broughton ønskede ikke den i sidste referat tildelte 
plads.503) 

  
Følgende ansøgninger er stadig gældende: (200803 - 201495 –202002 – 202004 -  
- 201893). 
  
Grejskure:  Grejskur nr. 66 er tildelt 9802 Henning Martin Nørlem Sørensen  
 
Grejskure nr. 12 er ledigt og kan søges indtil 25. maj 2020. 
 
Følgende ansøgninger til grejskure er stadig gældende (201718 - 201720 – 201803 – 201893 -
202004).  
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3. Opfølgning af evt. åbenstående punkter fra tidligere 
 
Duelighedsbevis  
Der er syv medlemmer der ikke har dokumenteret bestået duelighedsprøven i sejlads, fire af de syv 
er er i gang med uddannelsen som midlertidig er stoppet grundet Corona virussen.  
Tre medlemmer har ikke tilbagemeldt, og dokumenteret bestået duelighedsprøve eller bevis for 
igangværende uddannelse, de vil blive kontaktet direkte med krav om dokumentation, inden 
endeligt medlemskab eller søsætning af båd kan finde sted. 
 
Medlemmer der ikke kan dokumentere bestået duelighedsprøve i sejlads i henhold til KMK`s love 
og regler vil efterfølgende, ikke kunne opretholde aktivt medlemskab i KMK. 
 
Medlemmer der søger undervisning andetsteds, vil blive afkræver bevis i henhold til vedtægterne 
for opnåelse af endeligt medlemskab. 
 
Tryg forsikring: Det aftalte møde med forsikringsmægleren torsdag den 19. marts med endelig 
gennemgang af eventuelle forsikringstiltag for bedst mulig pris og dækning blev aflyst grundet 
Corona. Nyt møde aftales snarest muligt. 
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling snarest muligt efter myndighedernes anbefaling. 
 
Nye punkter samt indkomne forslag fra medlemmer 
 
Standerhejsning: Med baggrund i den aktuelle virus situation og sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger, vil standerhejsningen blive gennemført uden mulighed for fælles spisning, og i 
udendørs grupper og afstande efter myndighedernes anbefalinger. Klubben vil være vært for en øl 
eller vand. 
 
Klubhus: Pernille Banke 9312 har fået bestyrelsens tilladelse til at leje klubhuset i anledning af et 
privat arrangement lørdag den 29. august 2020.  
Alle øvrige medlemmer bør vise behørigt hensyn, og har naturligvis adgang til toiletterne. 
 
Der foreligger forslag til generalforsamlingen om ændring af reglerne for medlemmers leje af 
klubhuset, men da reglerne endnu ikke er vedtaget, er de eksisterende regler stadig gældende. 
Prisen for lån af klubhuset vil være den på tidspunktet for benyttelsen gælden prisliste. 
 
Toiletter i klubhuset: Bestyrelsen har besluttet at igangsætte renovering af toiletterne i klubhuset 
med start juni. Medlemmerne er i ombygningsperioden henvist til toiletterne i badevognen.   
 
5. Økonomi 
Bankkonti kontrolleret og godkendt. 
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6. Større arrangementer og møder: 
 

 
KMK Kalender 2020 
 
Lørdag den 2. maj   Kl. 10.00  Bro 1.   
Standerhejsning   Kl. 10.30  Bro 3     

Kl. 12.00  Kraftværksvej 
 
Lørdag 22. august  Kraftværksvej 
Sommerfest   (Program under udarbejdelse reserver dagen)  
 
 
Lørdag den 29. august.  9812 Pernille Banke 
   Privat arrangement i klubhuset 
 
 
Lørdag den 7. november   Kl. 15.00 Bro 1 
Standerstrygning  Kl. 15.30 Bro 3 
   Kl. 16.00 Kraftværksvej 
    
7. Eventuelt 
Intet 
 
8. Næste bestyrelsesmøde:   
Tirsdag den 26. maj2020 kl.11.00 


